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Armatec lanserar iZiFLEX™
Ett nytt koncept för Teknikrum har tagits fram och Armatec lanserar nu Iziflex. Hela ditt
teknikrum i ett paket.
Armatec Iziflex är prefabricerade och kundanpassade teknikrum som fördelar värme, kyla och
ånga till fastigheter och industrier. Med Armatecs prefabricerade enheter ges bättre grepp om tid
och pengar, snabba och smidiga installationer samt en uppstart helt utan småfel.
-

Som de flesta utställare på Nordbygg hade vi planerat att presentera ett par produktnyheter på
mässan. Eftersom vi nu är klara med vårt nya koncept för Teknikrum – Iziflex, vill vi inte vänta på
Nordbygg i september. På grund av rådande situation med Covid-19 gäller det att hitta andra sätt
att nå ut till mässbesökarna. Det kommer att komma flera intressanta webinar under våren och på
kommande Nordbygg kan man kliva in i ett komplett teknikrum, säger Berndt Öjerborn,
Affärsområdeschef Entreprenad & Marknadschef.

Armatec kommer att hålla ett webinar om Iziflex och förbereder det sista innan datumen släpps. Det
går redan nu att anmäla sitt intresse för såväl ett webinar som en exklusiv förhandsvisning av Iziflex,
som med anledning av rådande situation kommer att ske utomhus.
För mer information, vänligen kontakta:
Berndt Öjerborn
Affärsområdeschef Entreprenad & Marknadschef
Tel.: +46 31 890 144
Email: berndt.ojerborn@armatec.se
Armatec AB är ett kunskapsföretag som utvecklar kundanpassade koncept för vatten, värme, kyla och process i
Norden. Armatec ägs av Ernströmgruppen och är en nordisk koncern med huvudkontor i Sverige och dotterbolag i
Danmark, Norge och Finland. Vi omsätter 1 000 MSEK i Norden och är fler än 250 anställda, varav 60 vid vårt
huvudkontor i Göteborg. Armatec bildades 2003 men har mer än 70 års erfarenhet av branschen och representerar
starka varumärken såsom Alfa Laval, Bernard Controls, Flowserve och LESER på den nordiska marknaden.
Ernströmgruppen AB är ett privatägt, industriellt konglomerat som utvecklar och förvärvar välskötta företag inom
teknikhandel och industri. Affärsmodellen bygger på att kombinera det bästa med småföretagandets
entreprenörsanda och det stora företagets styrkor såsom stabilitet, struktur och erfarenhetsutbyte. I företagsgruppen
ingår 31 nischbolag såsom Armatec, Armaturjonsson, Kruge Piping Systems, CM Hammar, Rimeda, REC Indovent,
Polyform, BS Elcontrol, Ouman m.fl. Företagsnätverket, som 2019 för sjunde året i rad nådde all-time-high resultat,
omsätter över 2,5 miljarder kronor och har över 1 000 anställda i Norden och Baltikum.

